» Nota de Premsa
23 d’agost del 2018

Sants viu la Festa Major amb cinc carrers d’aniversari

Imatge de Jordi Sales, il·lustrador, dissenyador i veí del barri que ha guanyat el 24è concurs de cartells
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»

Del 24 d’agost a l’1 de setembre el veïnat del barri de Sants gaudirà de la
celebració

»

Aquest any n’hi haurà 13 carrers guarnits

»

Els carrers Guadiana, Vallespir, Sagunt, Casa Gran (Rosés) i Papin estan
d’aniversari

»

Enguany la celebració de Sant Bartomeu és el punt d’inici de la festa, fet que
afavoreix que les dates per no coincideixin amb la Festa Major de Gràcia

La Festa Major de Sants començarà amb la lectura del pregó, dissabte 24 d’agost a les 20
hores al Parc de l’Espanya Industrial, a càrrec del presentador de televisió Toni Rovira.
Una mica abans del pregó, entre les activitats més destacades, hi hauran els balls i lluïments
de les Colles de Cultura Popular on participen Geganters de Sants, els Tabalers de Sants i els
Diables de Sants amb un espectacle que porta per títol ‘Expressions del món’. Aquest ball
clourà amb un pilar dels Castellers de Sants.
I el mateix dia, a les 10 hores, tindrà lloc la tradicional l’Ofrena floral al patró Sant Bartomeu a
l’església de Santa Maria de Sants.
Una altra de les fites importants dels actes unitaris de la Festa Major de Sants és el lliurament
de premis del Concurs de guarniment de carrers, que enguany tindrà lloc el 26 d’agost a les
19.30 hores al Parc de l’Espanya Industrial.
A més, la festa també vol ser inclusiva, per això el 27 d’agost a les 17 hores a la plaça Bonet i
Muixí es farà una visita audiodescrita per a persones amb dificultats de visió.
El darrer dia de les celebracions, l’1 de setembre, a les 9 hores, es podrà gaudir de la X Cursa
Popular de Festa Major, a càrrec de la Unió Esportiva de Sants i, unes hores després, a les 22
hores al Parc de l’Espanya Industrial, es durà a terme el piromusical, com a cloenda de la Festa
Major.
Donat que aquest any la celebració de Sant Bartomeu cau en dissabte, s’ha triat aquest dia per
iniciar la Festa Major, i no per acabar-la com ha passat en edicions passades. Aquet fet facilita
també que les dates no coincideixin amb la Festa Major de Gràcia.
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Nit de concerts a l’Espanya Industrial
El dimarts 27 d’agost el parc de l’Espanya Industrial comptarà amb dues actuacions musicals.
En primer lloc, a les 21.30 hores, la formació Hello Lilliput encetarà la nit. Aquesta formació és
el grup guanyador de la 2a edició de la Pedrera 3.8, el programa d’acompanyament per a grups
musicals emergents del districte de Sants-Montjuïc, impulsat pel Centre Cultural Albareda i
l’espai Jove La Bàscula. Després, a partir de les 23 hores, serà el torn d’Hotel Cochambre, un
clàssic de les versions musicals i les nits d’estiu més esbojarrades.

13 carrers guarnits i 5 d’aniversari
Enguany el barri de Sants compta amb 13 carrers engalanats. Aquests són: Alcolea de Baix,
Alcolea de Dalt, Casa Gran (Rosés), plaça de la Farga, Finlàndia, Galileu, Guadiana, Papin,
Robrenyo, Sagunt, Valladolid, Vallespir de Baix i Vallespir. En aquestes carrers, entre d’altres,
el veïnat podrà gaudir de música i diverses activitats pensades per a totes les edats. Com, per
exemple, esmorzars de forquilla, jocs de química, discomòbils, sopars de germanor, jocs de
taula, havaneres, tallers de circ, festes d’escuma, taller de piñatas, xocolatades, botifarrades,
vermuts musicals, trobada d’intercanvi de mares i nens lactants, cinema amb acompanyament
musical o nits LGTBI.
A més, cal destacar que els carrers que estan d’aniversari aquest any són Guadiana (35 anys),
Vallespir (35), Sagunt (25), Casa Gran/Rosés (20) i Papin (5).
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Imatges de la Festa Major de
Sants de l’any passat. Ajuntament de Barcelona

Sants Antimasclista
Les nits del 24, 29, 30 i 31 d’agost dues parelles vetllaran pel compliment del Protocol
d’actuació contra les agressions masclistes realitzant tasques de sensibilització, assessorament
i detecció als diversos espais on hi haurà activitats durant la Festa Major. A més, les
comissions organitzadores han rebut una formació específica per tal d’intervenir d’acord amb el
protocol durant tota la Festa Major.
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Sant Bartomeu, patró de la vila
Les primeres notícies que existeixen de la festa major de Sants són de mitjans de segle XIX,
quan s’hi feien balls com el d’en Serrallonga o el de bastons, a més del ball de sant Bartomeu,
on participaven soldats romans, dos àngels i un dimoni que portava una mena d’estri amb què
jugava a colpejar el públic.
La festa es fa en honor de sant Bartomeu, patró de la vila. I ja se li dedicava la festa abans que
la vila s’annexionés a Barcelona, l’any 1883. Segons el llegendari barceloní, va viure el martiri a
Sants, com molts cristians més d’aquestes contrades, en l’època de l’emperador Dioclecià. A
sant Bartomeu li van llevar la pell i, segurament per això, és considerat patró dels oficis
relacionats amb el treball de la pell, com ara assaonadors, blanquers i adobadors.

Carrer Galileu. Festa Major de Sants. Any 1934. Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
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Més informació sobre el programa de la Festa Major
El programa complet de la Festa Major es pot consultar al següent enllaç:
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/festa-major-sants
També és pot descarregar a través del següent enllaç:
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/08/06233723/Programa-Festa-MajorSants-2019.pdf
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